
wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów 
działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i telekomunikacji. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-505/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2010/C 51/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i M. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: 
M. Lumma i N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów prawnych 
niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. L 255 
s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso
wania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i nie informując Komisji Europejskiej w tym wzglę
dzie, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.01.2009. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio — Włochy) — Angelo Rubino przeciwko Ministero 

dell'Università e della Ricerca 

(Sprawa C-586/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie dyplomów — Pojęcie 
zawodu regulowanego — Wybór z góry określonej liczby osób 
na podstawie oceny porównawczej przyznający tytuł, którego 
ważność jest ograniczona w czasie — Krajowe uprawnienia 

naukowe — Profesor uniwersytecki) 

(2010/C 51/17) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Angelo Rubino 

Strona pozwana: Ministero dell'Università e della Ricerca 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Wykładnia 
art. 3 ust. 1 lit. c) WE i art. 47 ust. 1 WE oraz przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych — Uregulowanie krajowe niepozwalające na 
uznanie kwalifikacji zawodowych profesora uniwersyteckiego, 
uzyskanych w innym państwie członkowskim 

Sentencja 

Fakt, że dostęp do zawodu jest zarezerwowany dla kandydatów będą
cych laureatami procedury mającej na celu wybór wcześniej określonej 
liczby osób w oparciu o ocenę porównawczą tych kandydatów, nie zaś 
w drodze zastosowania bezwzględnych kryteriów i przyznającej tytuł, 
którego obowiązywanie jest ściśle ograniczone w czasie, nie skutkuje 
tym, że zawód ten będzie stanowił zawód regulowany w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. 

Niemniej jednak art. 39 WE i 43 WE wymagają, żeby kwalifikacje 
nabyte w innych państwach członkowskich były w pełni uznawane i 
należycie uwzględniane w ramach takiej procedury. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.
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